Nhm tng cng liên kt, phi hp gia S Khoa hc và Công ngh vi UBND các qun/huyn trong công tác qun
lý và trin khai hot ng khoa hc và công ngh ti a phng, ngày 24 tháng 12 nm 2013, S Khoa hc và
Công ngh à Nng t chc Hi ngh ánh giá hot ng KH&CN ti các a phng thi gian qua.
Tham d hi ngh, có i din lãnh o UBND, lãnh o phòng kinh t, phòng công thng, cùng chuyên viên ph trách KH&CN ca các qun huyn
trên a bàn thành ph à Nng. Ông Hunh Vn Ng - Phó Giám c S ch trì hi ngh.

Ti Hi ngh, i din lãnh o Phòng Qun lý Khoa hc và Công ngh c s ã báo cáo kt qu hot ng KH&CN
trong nm qua. Theo báo cáo, hot ng KH&CN ã t c mt s kt qu trong công tác tham mu ban hành vn
bn, nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh, Hot ng s hu trí tu, sáng kin, sáng to, tiêu chun o lng
cht lng, thanh, kim tra và gii quyt khiu ni, t cáo vv...
Các hot ng s hu trí tu, an toàn bc x, ht nhân, qun lý công ngh, tiêu chun o lng cht lng... tip tc c chú
trng, h tr tích cc cho các hot ng sn xut, kinh doanh, nâng cao nng sut và cht lng sn phm hàng hoá.
c bit nh tích cc tuyên truyn, ph bin kin thc v s hu trí tu, ý thc tôn trng và bo v quyn s hu trí tu ca
doanh nghip c nâng cao; công tác thanh tra, kim tra v KH&CN c trin khai tích cc trên các lnh vc o
lng, cht lng hàng hoá góp phn áng k ngn chn sn xut, kinh doanh hàng gi, hàng kém cht lng, bo v
quyn li chính áng ca ngi sn xut và ngi tiêu dùng, nht là các t thanh tra xng du theo ch o ca B
KH&CN, UBND thành ph.
Xây dng h thng thông tin KH&CN nhm tng cng và nâng cao hiu qu tuyên truyn, ph bin kin thc
KH&CN phc v sn xut và i sng, c bit là thông tin KH&CN phc v Chng trình xây dng nông thôn mi ca
thành ph.
Hot ng tuyên truyn ph bin kin thc KH&CN thông qua nhiu hình thc khác nhau ã có hiu qu tích cc nh
ni dung thông tin phù hp và thit thc, cách tip cn thông tin thun li nên ã thu hút c ông o ngi dân quan
tâm.
Hot ng ng dng và chuyn giao các thành tu KH&CN ã h tr tt cho sn xut và i sng, phát trin ngành ngh
nông thôn, xây dng các mô hình trình din, th nghim, làm c s nhân ra din rng.
Công tác u t phát trin c s vt cht k thut cho KH&CN c chú trng vi các ni dung trng im, tng bc trang b
các phng tin k thut trin khai có hiu qu hn các hot ng qun lý và ng dng KH&CN.
Công tác qun lý và trin khai các hot ng KH&CN trên a bàn qun/huyn c duy trì n nh vi nhiu kt qu tích
cc. Trong ó, hot ng ni bt là tuyên truyn ph bin pháp lut v KH&CN, kim tra giám sát v o lng và cht lng
hàng hóa lu thông trên th trng.
Bên cnh các kt qu t c, các i biu cng nêu lên mt s khó khn trong công tác trin khai, nh: phn ln
chuyên viên ph trách KH&CN qun huyn là kiêm nhim, không n nh, trong khi theo Thông t
05/2008/TT-BKHCN-BNV, UBND qun có nhim v thc hin hu ht các lnh vc nghiên cu ca công tác
qun lý KH&CN; ngun kinh phí dành cho hot ng KH&CN ca a phng ít; lãnh o UBND các qun huyn
cha tht s quan tâm n hot ng KH&CN; cha có vn bn hng dn c th trin khai tng công vic c th: xây dng
k hoch, kim tra tiêu chun o lng cht lng, hot ng nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh, sáng kin
lao ng sáng to vv...
Sau khi nghe báo cáo và các ý kin tho lun chia s, ông Hunh Vn Ng ngh chuyên viên ph trách
KH&CN tham mu cho UBND qun huyn phân b kinh phí KH&CN hp lý hn, tích trin khai các hot ng
nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh, hình thành các tài, d án, tiêu chun o lng cht lng, cng c
hot ng hi ng KH&CN, phân b nhân s ph trách KH&CN. ng thi ngh các phòng, n v thuc S KH&CN
phi hp trin khai các lp ào to tp hun nghip v chuyên môn, công tác tuyên truyn; phi hp, mi i din
UBND qun huyn tham gia các t thanh tra kim tra, khn trng hoàn thành hng dn thc hin mt s hot ng
KH&CN. S KH&CN và UBND các qun huyn thng nht duy trì hi ngh nh k 2 ln trong nm phi hp trin
khai các hot ng KH&CN.
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